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Van de bestuurstafel 

 

Het leven ‘na Corona’ draait op volle toeren.  

Zo ook de KBO Wateringen. De competities van de klaverjas en 
bridge lopen af, maar ‘vrij’ bridgen en klaverjassen blijft de hele zomer 
mogelijk. En natuurlijk geldt dit ook voor de biljart, crea en spelletjes. 
We zijn hier een paar jaar geleden mee gestart, mede om te 
voorkomen dat in de vakantieperiode – als van velen de 
(klein)kinderen uitvliegen - de eenzaamheid toeslaat.  

 

Gelukkig hebben wij onze vrijwilligers ook weer kunnen bedanken, 
met o.a. een pub quiz geleid door Rink van Rossum. De door Etty de 
Kok gemaakte vragen gingen over het Westland, ook de ras-
Westlanders hadden bepaald niet alle vragen goed, maar leuk was 
het wel. En tot slot natuurlijk een heerlijke barbecue. Zonder 
vrijwilligers kan de KBO niet bestaan. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Wij zoeken nog steeds nieuwe klaverjas leiding. Schroom niet en 
meldt u aan! 

 

De Cie. UGVU zorgt steeds weer voor allerlei activiteiten, waarvoor 
eenieder zich kan opgeven. De uitgaansdag is geweest en in juli gaan 
we met vakantie naar Oldenzaal, en in september komt het 
kaartweekend er weer aan. 

 
Dauwtrappen met Hemelvaart, een pinksterzonnetje?  
Tot de volgende ‘Van de bestuurstafel’, 
 
Namens het Bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

Nieuwe leden 

Mevr. I Veen Arkpaviloen 27 
Mevr. G.M. Bron-Persoon 
Dhr A. Van Mierlo 
 
Overleden; 

Mevr. H.A.E. (Lenie) Koene - Vink   op 18 april 
Dhr. F.W.J. ( Frans) ’t Hoen   op 30 april 
Lenie van Leeuwen-Haket    op 22 april  
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

 

50 jaar getrouwd 

 

Toos en Ed van Mil     op 20 mei 

Bruidspaar van harte gefeliciteerd 
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Ouderenadviseur:  

 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 
Randveen 14  2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 
p.rouss@kpnplanet.nl 

 

 

 

Activiteiten:    

Vr 27 mei Vrijheidsfeest 13.30 uur Velo                                                                      

                      (zie elders in deze Nieuwsbrief) 

9 juli t/m 16 juli:       KBO vakantie naar Oldenzaal. 

16 t/m 18 sept;        Kaartweekend in Venray. 

12 oktober  v.d.Klooster mode  

Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen,  
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 

Jokeren en spelletjes o.a. het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
 
 
Bezorging Nieuwsbrief:  

 

Voor klachten en informatie over de bezorging van het ‘Magazine van 
de KBO-PCOB’ en de Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Corrie 
van Rossum 06-49594140 

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl


~ 4 ~ 

 

 
Biljart    

                                    

Het is weer fantastisch mooi weer, 
lekker om er weer op uit te trekken 
met de fiets of een ander 
vervoersmiddel, met de fiets in eigen 
omgeving of verder met de auto en 
zelfs de caravan of tent. Ik zelf heb 
net een heerlijk weekje gehad in 
Zeeland met prachtig mooi weer. En nu weer terug en aan het 
biljarten, wat toch een mooi, boeiend en best moeilijk spel is. In een 
potje lukt alles en scoor je hoog, en het volgende potje kun je geen 
bal raken, en dat houd de spanning er in. En toch hoop ik dat er weer 
een nieuw lid bij komt, althans dat was voorzichtig beloofd, en heeft hij 
al en paar middagen mee gespeeld, en is goed bevallen. Verder gaat 
het seizoen en komt de zomer er aan, zo ook voor het biljart en 
binnenkort organiseren we weer een bandstoot toernooitje met wat 
leuke prijsjes en laat die zomer maar komen, de een gaat met het 
vliegtuig naar het zuiden de ander met de auto naar het noorden. Ik 
zelf blijf in Nederland en ga met de caravan naar Drenthe voor 3 hele 
weken. Ik weet nog niet hoe het loopt, maar misschien moeten jullie 
mijn verhaal een keer missen, maar ik doe mijn best, ik vind het veel 
te leuk om te schrijven. Voor als het van toepassing wens ik ieder een 
fijne vakantie of anders een fijne  tijd bij de K.B.O. toe. 
Groeten  Cees.  
 
 

Iets te vieren???? 
 
Wij zouden het prettig vinden als onze leden wanneer 
zij bijvoorbeeld 50, 60 of misschien wel 70 jaar 
getrouwd zijn, dit aan ons bestuur laten weten,  
Zodat wij kunnen zorgen voor een leuke attentie en 
felicitatie. 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 68 uit nieuwsbrief nr. 4 - 2022   

 

Op D onder N  is Opdonderen Goede inzenders 
zijn: Riet Zwinkels, Riet Vollebergt, Hans Thoen 
en Coby van Paassen 

Onder de goede inzenders is een prijsje verloot 
en die is gewonnen door  Riet Vollebregt van harte gefeliciteerd. 

 

Droedel  69 

 

 

 

Uw oplossing kunt u tot 14 juni 2022 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Laat geen geld liggen…….benut uw heffingskortingen. 

 

De grenzen voor de zorg- en huurtoeslag zijn voor het jaar 2021 weer 
gewijzigd. Ga dus na of U voor 2021 in aanmerking komt voor de 
toeslagen.   

Naast de algemene heffingskorting van €. 1469,- heeft iedere oudere 
recht op een ouderenkorting van €. 1703,- en alleenstaanden nog een 
extra korting van €. 443,- Ligt uw pensioen tussen €. 4000,-  tot €. 
5000,- (exclusief AOW) kunt u de gehele betaalde belasting over uw 
pensioen  terugkrijgen  door aangifte te doen. Als u nog ziektekosten 
heeft boven de €. 200,- kan dit ook gelden voor pensioenen boven de 
€. 5000,- Het is sowieso  al mogelijk voor hogere pensioenen tussen 
de €. 5000- en €. 10.000,- om een deel van de betaalde belasting 
zonder meer terug te vragen door deze heffingskortingen.  

Is uw vermogen niet groot of heeft U een AOW met klein pensioen 
kunt U tevens in aanmerking komen voor zorg- en/of huurtoeslag. 
Voor 2021 geldt voor de zorgtoeslag de inkomensgrens van 
€.31.138,- voor alleenstaanden en €. 39.979,- voor partners.  De 
maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag gelden vanaf 2020 
niet meer en zijn nu afhankelijk van het inkomen en de betaalde huur. 
Hierbij gelden nu ter indicatie de volgende bedragen:  

Huur € 500,-       Alleenstaand  € 26.500,-     Partners AOW   

     € 34.900,- 

Huur € 600,-       Alleenstaand  € 28.850,-     Partners AOW 

                € 37.850,- 

Huur € 700,-       Alleenstaand  € 31.000,-     Partners AOW 

     € 40.550,- 

Hierbij gelden wel de vermogensgrenzen van maximaal € 31.340 voor 
alleenstaanden en  € 62.680 voor partners. Maar wees er snel bij, 
want  Zorg- en huurtoeslag over het jaar 2021 kan nog tot 1 
september 2022 worden aangevraagd. Daarna is dit niet meer 
mogelijk. 
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Elk jaar komen wij als Huba medewerkers weer situaties tegen waar 
ouderen dit verzaken en veel geld laten liggen, zowel betaalde 
belasting als toeslagen.. Vaak zijn het ouderen met een klein 
pensioen, die geen problemen willen met de belasting. Echter als lid 
van de KBO kunt u gebruik maken van de ervaren invullers van de 
KBO zodat u geen geld hoeft te laten liggen. Toch meegenomen.  

Indien u gebruikt wil maken van de diensten van deze Huba’s kunt u 
contact opnemen met  Dick Kraaijenbrink Tel. 0174-293038, welke U 
zal koppelen aan een van de Huba medewerkers.  

 

 

Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn Tel  0174-293694 rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

   h.j.berendse@caiway.nl 

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl 

 

 

 

Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Onderzoek wijst uit dat een leefstijl met voldoende slaap, gezonde 
voeding en genoeg beweging bijdraagt aan een goede 
hersengezondheid. Wat goed is voor het hart , is goed voor je 
hersenen! 

 

Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 

 

 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Uit goed voor U 

                                                   
KBO Wateringen 8-daagse vakantiereis 2022. 
9 juli t/m 16 juli in Oldenzaal. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in het hotel en wij willen deze leuke 
week, waarvan u echt geen spijt zult krijgen, onder de aandacht 
brengen. Het aanmeldformulier zit in het boekje van april 2022. Door 
velen is dit hotel aanbevolen. Het hotel heeft een heerlijke keuken en 
we gaan diverse uitjes maken en diverse avonden met entertainment. 
Dus geef u snel op via Joke Mulder, Pr. Hendrikstraat 85, Wateringen, 
tel. 0174-298727 of Coby v.d. Knaap, Kerklaan 28C, Wateringen, tel. 
06-36563076. 
 

 
 
 
Bridge 
                                    Zomerbridge 2022 
De zomerbridge start op donderdag 2 juni (26 mei is hemelvaart dan 
is er geen bridge). 
De zomerbridge is de gehele maand juni op donderdagmiddag, in de 
maanden juli en augustus bridgen we op de dinsdagmiddag. 
U hoeft zich voor de zomerbridge niet aan te melden, ook niet-leden 
zijn welkom, zij betalen dan  € 1,00. 
Graag om uiterlijk 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. lijnindeling. 
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Ik geef de pen door aan …. 

Hallo, mijn naam is Willem van Reeuwijk en ik ben 71 jaar oud. Ik ben 
geboren in Kwintsheul en ik kom uit een groot gezin van negen 
kinderen. Ik werk al mijn hele leven op de veiling. Ik ben begonnen bij 
Overkleeft, later werd dat Jacobi en Rip. 
In 2000 ben ik gaan werken bij Frukar, een fruitbedrijf dat eerst in 
Westerlee in De Lier zat maar uiteindelijk is verhuisd naar 
Barendrecht. Hier werk ik nog steeds met veel plezier op de maandag 
en de vrijdag. 
Ik ben al meer dan veertig jaar getrouwd met Corrie en wonen we in 
Wateringen. We hebben elkaar destijds leren kennen bij het 
klaverjassen in een kroegje dat boven snackbar Boeters zat. Samen 
hebben we twee dochters en vier kleinkinderen. Twee kleindochters 
handballen bij Velo. Mijn kleinzoon voetbalt bij Velo en mijn oudste 
kleindochter voetbalt bij KMD. 

Bij KMD heb ik zelf ook 25 jaar gevoetbald, maar door een zware 
blessure op mijn vijftigste moest ik daar helaas mee stoppen. Wel 
loop ik nog altijd graag hard. Ik geniet erg van een heerlijk rondje door 
de Uithof.  
Ook al doe ik het zelf al jaren niet meer, ik beleef nog altijd veel 
plezier aan het kijken naar voetbal. Ik ben als echte KMD’er dan ook  
vaak te vinden langs het voetbalveld om te kijken bij het eerste. Maar 
ik kom ook regelmatig op Velo waar mijn twee schoonzonen 
voetballen. En natuurlijk kijk ik graag naar mijn club ADO Den Haag. 
Zoals Ronald Balm in de vorige Nieuwsbrief al schreef, hebben we 
elkaar ontmoet in 1988 en zijn we nog steeds goede vrienden. We 
hebben samen heel wat wedstrijden in het Zuiderpark bezocht. En 
ook het klaverjassen doen we graag samen. Al heel wat marathons 
hebben we gespeeld samen en nu bij de KBO, ik geniet daar erg van! 
Ik geef nu de pen door aan mijn zwager Joop Vollebregt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem van Reeuwijk 
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Vrijwilligersbijeenkomst          

 

 
Op 22 april werden de KBO vrijwilligers  bedankt voor hun inzet 
met een gezellige middag bij Velo met koffie en iets lekkers gevolgd 
door een 
Pub quiz 
met een 
borrel en ter 
afsluiting 
een buffet. 
Nel 
Hendriks 
nam op 
deze 
middag 
afscheid als 
verwiliger. 
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Hoe log ik in op onze site?.Als u op de website 

www.kbowateringen.nl bent, klik dan in de grijze balk rechtsboven op 

de tekst “ in/uitloggen”. Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat 

wel bij ons bekend moet zijn) in. Voor het wachtwoord vult u uw 

geboortedatum in. Voorbeeld 07-12-1930. Let wel streepjes ertussen 

dag-maand-jaar. Klik er onder op de toets “inloggen” en de website 

zal zich openen en u bent ingelogd. 

 
 

Website: www.kbowateringen.nl  
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl 
 

Klaverjassen 

 
De laatste middag van het klaverjassen voor de competitie is op 
dinsdag 31 mei. Dan eindigen we met een middag wedstrijd 
klaverjassen met enkele leuke prijsjes. Zoals altijd tellen de dan 
behaalde punten wel nog mee voor de competitie. Wie weet wat er 
dan nog kan gebeuren!! 
De week er op, dat is dinsdag 7 juni, begint dan het vrij klaverjassen. 
Wij bedanken alle deelnemers van het klaverjassen voor de prettige 
sfeer gedurende de periode van onze begeleiding. 
Hilda en Piet Pool 
 
 

Mailadres: 

Heeft u een e-mailadres? Geef dit dan door aan de KBO en stuur een 

mailtje naar kees.grolleman@gmail.com 

 

mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Alles wat u moet weten over phishing 

Uit Nieuwsbrief seniorenweb week 15 

Phishing is een vervelende internetkwaal. Oplichters ‘hengelen’ naar 
persoonlijke gegevens en uiteindelijk geld. Herken, voorkom en 
bestrijd phishing. 

Wat is phishing? 

Phishing is een vorm van online fraude. Het woord komt van het 
Engelse fishing, ofwel ‘hengelen’. Dat is namelijk wat de criminelen 
doen: hengelen naar gegevens. Zij sturen een bericht namens een 
bank, de overheid of een webwinkel. De ontvanger moet zogenaamd 
snel betalen of andere actie ondernemen. De mails zijn goed 
nagemaakt en haast niet van echt te onderscheiden. Het slachtoffer 
klikt nietsvermoedend door, vult een aantal gegevens in en… beet! De 
criminelen krijgen wat ze zochten: inloggegevens en persoonlijke 
informatie. 

Verschillende vormen 

Criminelen proberen steeds weer iets nieuws uit. Al blijft phishing uit 
naam van een bank, overheidsinstantie of abonnementsdienst 
populair. Dat doen ze via de telefoon, mail, een sms of WhatsApp-
bericht. Of via een QR-code of betaalverzoek in een bericht. 

Een bijzondere vorm van phishing die extra aandacht verdient 
is whaling. Bij deze vorm wordt u benaderd door iemand die zich 
voordoet als een bekende. Die neemt contact met u op, omdat hij of 
zij in nood zit en niet meer bij zijn geld kan. Of u even kunt 
overmaken. Dit wordt tegenwoordig vaak toegepast via WhatsApp en 
wordt daarom ook vaak WhatsApp-fraude genoemd. 

Phishing voorkomen 

Het is lastig om phishingvrij te blijven, maar u kunt wel een aantal 
dingen doen. 

▪ Wees selectief met waar u uw e-mailadres deelt. Zet het zeker 
nooit zomaar op sociale media. 

https://www.seniorweb.nl/tip/lees-onbetrouwbare-mail-gerust
https://www.seniorweb.nl/tip/help-ik-krijg-foute-sms-jes
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/q/qr-code
https://www.seniorweb.nl/tip/hoe-zie-je-of-een-tikkie-betaalverzoek-veilig-is
https://www.seniorweb.nl/tip/trap-niet-in-whaling
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▪ Gebruik een e-maildienst met een goedwerkend spam-filter. 
Gmail en Outlook herkennen een groot deel van de 
phishingmails automatisch. 

▪ Geef niemand uw inloggegevens. Instanties vragen hier nooit 
om. 

▪ Stuur nooit een bankpas op. De bank vraagt dit nooit van u. 

▪ Stuur geen kopie van uw identiteits- of rijbewijs op en plaats ze 
ook niet op sociale media. 

▪ Gebruik linkjes liever niet om op sites te komen waarop u moet 
inloggen. Typ liever zelf het adres in de browser. Toch even 
controleren of het kan? Vul de link of het betaalverzoek in 
bij checkjelinkje.nl. 

Phishing herkennen 

Hoewel oplichters goed zijn in het namaken van officiële e-mails, zijn 
er wel een aantal dingen die kunnen opvallen: 

▪ Phishing gebeurt meestal uit naam van banken, de overheid, 
bedrijven en abonnementsdiensten. 

▪ Er wordt gevraagd op een link of betaalverzoek te klikken. 

▪ Er is haast geboden. 

▪ Er staan taal- en stijlfouten in het bericht. 

▪ Het e-mailadres lijkt op dat van het nagemaakte bedrijf, maar is 
vaak net iets anders. Bijvoorbeeld 'Zigggo' (met een extra ‘g’) 
of 'ING-betalen.nl' (een domein dat niet van ING zelf is). 

▪ Vreemde bijlages. Klik hier vooral niet op, ze kunnen virussen 
bevatten. 

Sommige mails kunnen ook 'gewoon' spam zijn. Lees daarover meer 
in het artikel ‘Spam en phishing, wat is het verschil?’. 

Wat te doen met phishingmails? 

Hebt u een verdacht mailtje of bericht ontvangen? Denk dan aan het 
volgende: 

▪ Klik niet op links of betaalverzoeken in verdachte berichten. 

https://checkjelinkje.nl/
https://www.seniorweb.nl/tip/spam-en-phishing-wat-is-het-verschil
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▪ Reageer niet. Ook niet met opmerkingen als 'hou op met mij 
deze nepberichten te sturen.' Uw reactie is een bevestiging 
voor criminelen dat ze met een bestaand e-mailadres te maken 
hebben. Het gevolg: nog meer phishing en spam. 

▪ Markeer het bericht als spam in het e-mailprogramma. 

▪ Gooi het nepbericht weg. 

Bij twijfel kunnen SeniorWeb-leden een beroep doen op 
de SeniorWeb Phishingchecker. Stuur de verdachte mail naar ons 
door en binnen een werkdag hoort u of het om phishing gaat. 

In phishing getrapt, wat nu? 

Zelfs wie alert is op phishing, kan in de val te trappen. Een 
phishingbericht kunt u gewoon openen en lezen. Maar wat moet u 
doen bij de volgende scenario's? 

Ik heb (per ongeluk) een bijlage geopend uit een nepmail 

▪ Sluit het e-mailprogramma af. 

▪ Laat de virusscanner een uitgebreide scan van de computer 
uitvoeren en schadelijke software verwijderen. 

▪ Wijzig voor de zekerheid (belangrijke) wachtwoorden. Zeker die 
van uw e-mail en de bank. 

▪ Gebruik een ander apparaat voor internetbankieren totdat u er 
zeker van bent dat er geen schadelijke software op de pc 
aanwezig is. 

Ik heb op een phishing-link geklikt 

Er kan schadelijke software zijn geïnstalleerd op de computer. Hebt u 
dat vermoeden, volg dan dezelfde stappen als hierboven bij de 
geopende bijlage. De kans dat dit gebeurt op een tablet of 
smartphone is klein. Mocht er ineens een nieuwe app op het apparaat 
staan die u onbekend is, verwijder die dan. 

Ik heb gegevens ingevuld op een valse website 

▪ Was het bericht nep en hebt u inloggegevens ingevuld? 
Verander direct het wachtwoord. 

https://www.seniorweb.nl/phishing
https://www.seniorweb.nl/artikel/defender-de-ingebouwde-virusscanner-in-windows-10
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▪ Hebt u ook een telefoonnummer opgegeven? Als u merkt of 
vermoedt dat het telefoonnummer misbruikt wordt voor (dure) 
sms-abonnementen, controleer dit dan op de site Payinfo.nl. 

▪ Hebt u een e-mailadres achtergelaten? Grote kans dat u 
gebombardeerd wordt met dubieuze reclamemails. Afmelden 
hiervoor heeft geen zin want daarmee bevestigt u dat het e-
mailadres wordt gebruikt. Verplaats de e-mails naar de spam-
map. Daarmee leert u het e-mailprogramma welke e-mails 
spam zijn. Na een tijdje komen deze mails automatisch in de 
spam-map terecht. 

▪ Hebt u bankgegevens ingevuld? Bel direct de bank. 

Ik heb geld overgemaakt naar een oplichter 

Hebt u geld overgemaakt aan een partij die niet te vertrouwen is? Doe 
dan bij de politie aangifte van oplichting. Neem ook contact op met uw 
bank. Op voorwaarde dat er aangifte is gedaan, kunnen slachtoffers 
via de bank achter de naam en adresgegevens van de online oplichter 
komen. Daarmee is het mogelijk een (civiele) rechtszaak aan te 
spannen in een poging het geld terug te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Hoe maak ik mijn smartphone en tablet schoon? 

 

Op het oog ziet de tablet of smartphone er misschien 
schoon uit, maar het apparaat wemelt van de 
bacteriën. En virussen kunnen er ook op overleven. 

Hoe maakt u de apparaten goed schoon? 

Geregeld reinigen 

Wie zijn tablet of mobiele telefoon bekijkt, ziet 
waarschijnlijk iets van vingerafdrukken of vlekjes. 

http://www.payinfo.nl/
https://www.politie.nl/informatie/aangifte-doen-van-phishing---smishing.html


~ 16 ~ 

 

Zacht doekje eroverheen en klaar. Maar wist u dat deze apparaten 
grote bronnen van bacteriën zijn? Logisch eigenlijk: ze raken de hele 
dag een hand of oor aan. En sommige mensen nemen hun 
smartphone zelfs mee het toilet in. Ook virussen kunnen overleven op 
het apparaat, het coronavirus bijvoorbeeld drie dagen. Genoeg 
redenen dus om uw mobiele apparaat geregeld goed schoon te 
maken. 

Scherm schoonmaken zonder beschadiging 

Maak de tablet of smartphone goed schoon zonder het te 
beschadigen. Doe dat met een druppel handzeep of speciale spray. 

▪ Zet het apparaat uit. 

▪ Verwijder het hoesje als dat om het toestel zit. 

▪ Blaas stof weg als dat in openingen aanwezig is. Gebruik 
eventueel een zacht (en droog) borsteltje. 

▪ Pak een zachte stofvrije doek, het liefst een microvezeldoekje, 
en maak dat vochtig, niet nat! Het is belangrijk dat er geen 
water in de kiertjes kan vloeien. 

▪ Er zijn twee opties voor het poetsen: 

▪ Een druppel handzeep op een vochtige doek maakt uw 
mobiele apparaat brandschoon.  

▪ Is dit toch te spannend, gebruik dan een speciale 
desinfecterende reinigingsspray die geschikt is voor 
beeldschermen. Dat staat op de verpakking. Spray altijd 
op het doekje, niet op het apparaat, en wrijf het apparaat 
schoon. 

▪ Gebruik in elk geval geen hardnekkige schoonmaakproducten 
met alcohol. Dit tast de beschermlaag van het aanraakscherm 
aan. 

▪ Hebt u zeep gebruikt, wrijf het apparaat dan droog met een 
doek. 

▪ Maak ook het hoesje schoon met de schoonmaakdoek. Voor 
leer zijn er speciale reinigers. 

Het apparaat is weer fris 
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Treinreizen met OV-chipkaart 

Nieuwsbrief seniorenweb week 16 

Een treinreis betaalt u met de OV-chipkaart. Hiermee 
moet u in- en uitchecken. Maar waar moet u verder 
allemaal rekening mee houden? 

     

Kaart voor bus, trein, tram en metro 

Tijdens het reizen is goed in- en uitchecken met uw 
OV-chipkaart belangrijk. Zo voorkomt u een boete van 

een conducteur of een verkeerd afgeschreven bedrag. Zorg ervoor 
dat er vooraf genoeg saldo op uw kaart staat. Hoe dat moet leest u in 
het artikel 'OV-chipkaart: opwaarderen'. 

 

Inchecken op beginpunt 

Op treinstations vindt u gesloten poortjes, of paaltjes, waar u de OV-
chipkaart tegen een kaartlezer aanhoudt. U ziet de melding dat u bent 
ingecheckt en dat uw reis geregistreerd is. Let erop dat u het paaltje 
gebruikt van de vervoerder waarmee u reist. Soms zijn er namelijk 
meerdere vervoerders die vanaf één station rijden, bijvoorbeeld de NS 
en Arriva. 

En om het nog ingewikkelder te maken: soms moet u een toeslag 
betalen, bijvoorbeeld voor de sneltrein (Intercity Direct) tussen 
Amsterdam en Rotterdam. Hiervoor staan rode paaltjes op de 
stations. Houdt de OV-kaart tegen de kaartlezer en het juiste bedrag 
wordt afgeschreven. Dat is alles, uitchecken op het eindstation werkt 
daarna zoals u gewend bent. 

Uitchecken bij het eindstation 

Bent u op uw eindbestemming, dan moet u op zoek naar een paaltje 
op het perron of bij de uitgang van het station, of u komt vanzelf een 
poortje tegen. Hier houdt u de OV-chipkaart weer tegen de lezer. De 
kaart registreert dat uw reis ten einde is. De gemaakte kosten zijn dan 
automatisch van uw OV-chipkaart afgeschreven. U krijgt de melding 
dat u bent uitgecheckt. Vaak ziet u ook hoeveel de treinreis heeft 
gekost en hoeveel saldo er nog op uw kaart staat. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/ov-chipkaart-opwaarderen
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Overstappen tussen vervoerders 

Moet u tijdens uw treinreis overstappen op een andere trein? Check 
dan niet uit. Stap gewoon in een andere trein. Er is echter één 
uitzondering op deze regel. Wisselt u van vervoersbedrijf, dan moet u 
uitchecken bij de ene vervoerder en inchecken bij de andere. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook als u overstapt van trein naar metro (of andersom) 
op hetzelfde perron. 

Als voorbeeld nemen we een treinreis van Utrecht naar Sneek. Dan 
moet u onderweg in elk geval overstappen in Leeuwarden. U wisselt 
daar dan van vervoersbedrijf, namelijk van NS naar Arriva. In dit geval 
moet u uitchecken bij de NS en daarna inchecken bij Arriva. Let erop 
dat u daarvoor de juiste paaltjes gebruikt. De verschillende 
vervoersbedrijven hebben namelijk elk hun eigen paaltjes. 

Instaptarief 

Reizen met de OV-chipkaart kan alleen als er voldoende saldo op 
staat. De vervoerders gebruiken een zogeheten instaptarief. Dat is het 
bedrag dat er aan het begin van een reis minimaal op de kaart moet 
staan. Voor treinreizen ligt dit tarief op 20 euro. Let op: als u onder dit 
bedrag komt, dan gaan de poortjes bij het inchecken niet open! Vul 
dan eerst het saldo aan. 

 

 

Wat is een tablet? 

Seniorenweb Nieuwsbrief week 16 

Een tablet zit tussen de smartphone en de computer in. Het is een 
mobiele computer met een aanraakscherm. 

Mobiele computer 

Een tablet is een handzame, platte computer die makkelijk mee te 
nemen is. Net als bij een smartphone bestuurt u een tablet via een 
aanraakscherm (touchscreen). Maar het scherm van een tablet is een 
groter dan dat van een smartphone. Dat is ook gelijk het grootste 
voordeel van het apparaat. Het grote scherm maakt het makkelijk om 
teksten te lezen, maar ook om het apparaat te bedienen. Maar het 
blijft handzaam genoeg om mee te nemen in een (hand)tas. 
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Wat kan ik met een tablet? 

Een tablet is vooral geschikt voor surfen op het internet, e-mailen, 
foto’s en video’s bekijken, muziek luisteren en tijdschriften en boeken 
lezen. Tablets hebben alleen wel veel minder geheugen dan een 
computer. Een pc-spel spelen op een tablet kan daardoor bijvoorbeeld 
niet. Maar van veel bekende spelletjes zijn wel speciale versies 
gemaakt voor mobiele apparaten. 

 

 

Apps 

Elke tablet heeft via internet toegang tot een online winkel waar 
toepassingen voor de tablet worden aangeboden. Die heten ‘apps’. 
Standaard staan er al een aantal op het apparaat, zoals apps om mee 
te mailen of te internetten. Via de online winkel zijn extra gratis of 
betaalde apps te installeren. Hiermee zijn de mogelijkheden van het 
apparaat uit te breiden. 

Welke tablets zijn er? 

De bekendste tablets zijn de iPad van Apple en tablets met het 
besturingssysteem Android. Android-tablets zijn er van diverse 
merken. 

 

iPad van Apple 

De iPad is de tablet van Apple. De eerste iPad werd geïntroduceerd in 
2010. Apple brengt ieder najaar verschillende nieuwe versies van de 
iPad uit, voor zowel de particuliere als professionele gebruiker. De 
prijs van een nieuwe iPad varieert van ongeveer vierhonderd tot 
twaalfhonderd euro (prijzen april 2022.) De meeste gebruikers hebben 
geen ‘Pro'-versie nodig om uitstekend met het apparaat uit de voeten 
te kunnen. Wilt u verschillende modellen vergelijken, dan kan dat heel 
gemakkelijk op Apple.com 

Een digitaal apparaat heeft een besturingssysteem nodig om te 
kunnen werken. Dat van de iPad heet iPadOS. 

Elk besturingssysteem werkt anders. Kenmerkend voor iPadOS is dat 
er veel voor de gebruiker is vastgelegd en bedacht. Apple heeft in 

https://www.apple.com/nl/ipad/compare/
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vergelijking met het besturingssysteem Android (wat op veel andere 
merken tablets staat) minder mogelijkheden om het apparaat 
helemaal naar eigen wens in te stellen. Fans van Apple vinden dat 
gebruiksvriendelijker. 

 

 

Android-tablets 

Het besturingssysteem Android staat op tablets van veel merken. Elk 
merk brengt ook weer verschillende modellen uit. Android staat onder 
meer op tablets van Google, Samsung, Lenovo, Huawei en Nokia. 
Samsung is daarbij de populairste fabrikant. Het bedrijf heeft de 
populaire reeksen Samsung Galaxy-tab S en A. De nieuwste 
modellen zijn de Samsung Galaxy Tab S7 en A8. De fabrikanten 
mogen Android zelf aanpassen. En dat doen ze ook. Daarom werkt 
een Samsung-tablet net iets anders dan een apparaat van Lenovo. 

Tablets met Android kunnen hetzelfde als bijvoorbeeld een iPad. 
Alleen werken ze anders en zijn ze doorgaans goedkoper. 

 

Online opzeggen soms opzettelijk moeilijk gemaakt 

 

De Consumentenbond meldt dat in 1 op de 4 onderzochte gevallen 
online opzeggen moeilijk wordt gemaakt. Terwijl dat volgens de wet 
niet mag. 

Online abonnementen afsluiten is een makkie, weer opzeggen een 
stuk lastiger. Bij ruim een kwart van de door 
de Consumentenbond onderzochte bedrijven is online opzeggen 
lastig en soms zelfs onmogelijk. Terwijl er een wettelijke verplichting 
ligt. Wat online is afgesloten moet bij wet ook online op te zeggen zijn. 
Energiebedrijven, telefoon- en internetbedrijven en goede doelen zijn 
de hoofdschuldigen. 

 

 

 

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2022/online-abonnement-opzeggen-nog-te-vaak-te-moeilijk
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Zo veilig mogelijk internetbankieren 

Nieuwsbrief Seniorenweb week 18 

 

 

Banken nemen allerlei veiligheidsmaatregelen. Wees daarnaast zelf 
alert op verdachte zaken en internetbankier zo veilig mogelijk. 

Risico’s internetbankieren 

Dankzij internetbankieren hebben mensen steeds minder contant geld 
in handen. Regel alle bankzaken eenvoudig op de website van een 
bank. Of gebruik hiervoor een app op een smartphone of tablet. Geld 
overschrijven is binnen een paar muisklikken of schermtikken 
geregeld. 

Steeds meer digitaal 

Sinds de komst van internetbankieren zijn fysieke bezoekjes aan de 
bank bijna verleden tijd. Steeds meer gaat digitaal. Zo verdwijnt vanaf 
1 juni 2023 de acceptgirokaart definitief. Internetbankieren biedt veel 
gebruiksgemak, maar er is helaas ook een keerzijde. Hackers en 
oplichters proberen via slinkse fraudetrucs geld te ontfutselen. Dat 
doen zij bijvoorbeeld met valse e-mails, WhatsApp-berichten, sms’jes 
en telefoongesprekken. Soms kloppen de fraudeurs zelfs bij mensen 
op de deur. Trap niet in de verzonnen praatjes! 

Vertrouwde computer 

Voer bankzaken altijd uit op een apparaat dat u vertrouwt, namelijk 
een eigen pc, laptop, tablet of smartphone. Gebruik dus geen 
openbare computer in de bibliotheek of het internetcafé. Daarin schuilt 
een mogelijk gevaar. Zo bestaat er spionagesoftware die 
toetsaanslagen kan onderscheppen. Hackers krijgen ingevoerde 
wachtwoorden zo op een presenteerblaadje aangereikt. 
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Installeer updates 

Regel bankzaken gewoon thuis, zodat er niemand stiekem over uw 
schouder meekijkt. Installeer altijd nieuwe updates van het 
besturingssysteem. Microsoft dicht namelijk regelmatig openstaande 
achterdeurtjes in Windows. Stel daarnaast een moeilijk te achterhalen 
toegangscode of wachtwoord in op de computer. Tot slot kunt u beter 
geen illegale programma’s installeren. 

Banksite bezoeken 

Er bestaan allerlei vervalste websites van bestaande banken. Die 
lijken soms net echt. In werkelijkheid zijn deze websites eigendom van 
criminelen. Zij proberen hiermee gegevens van bankklanten te 
onderscheppen. Zorg dat u altijd op de originele website van de bank 
terechtkomt. Ga daarom nooit via een link op Facebook of een andere 
website naar de banksite. Negeer daarnaast banklinks in WhatsApp-
berichten, sms’jes en e-mails. 

Altijd op de officiële website van de bank belanden is niet moeilijk. Typ 
hiervoor in de adresbalk van de browser het correcte webadres, 
bijvoorbeeld www.ing.nl, www.rabobank.nl of www.abnamro.nl. U 
voegt deze vertrouwde website eventueel aan de favorieten of 
bladwijzers van de browser toe. Het is dan in het vervolg niet meer 
nodig om het webadres handmatig te typen. 

Veilige verbinding 

Het is belangrijk dat de verbinding tussen de bank en de computer 
veilig is. Ziet u in de browser voor het webadres een hangslotje? De 
verbinding is in dat geval beveiligd. Niemand kan de gegevens tussen 
de computer en de bank onderscheppen. U kunt nu dus veilig 
inloggen en vervolgens internetbankieren. Bij een doorgestreept 
hangslotje, vraagteken of uitroepteken is de verbinding onveilig. 
Verlaat de website onmiddellijk. 

 

Vertrouwd netwerk 

Het is verstandig om banktransacties uitsluitend via een vertrouwd 
netwerk af te handelen. Dat kan met het (draadloze) thuisnetwerk. 
Overigens is het wel een vereiste dat het wifi-netwerk voldoende is 
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beschermd. Hebt u een open draadloos netwerk zonder wachtwoord? 
Breng dan eerst de beveiliging op orde voordat u gaat 
internetbankieren. Hackers kunnen het verkeer op onbeveiligde 
netwerken namelijk gemakkelijk afluisteren. Internetbankier daarom 
nooit via openbare netwerken van campings, luchthavens, hotels, 
restaurants en andere openbare plekken. 

Mobiele app 

Elke Nederlandse bank heeft een eigen app. Bankier hiermee veilig 
op een tablet of smartphone. Installeer een bank-app altijd vanuit de 
officiële App Store of Play Store van het mobiele toestel. Met name 
voor Android-apparaten bestaan er ook alternatieve (onbetrouwbare) 
applicatiewinkels. Laat die links liggen. 

Extra veiligheid 

Doe vanuit de mobiele app geen banktransacties via een openbaar 
wifi-netwerk. Dat kan wel met uw eigen draadloze thuisnetwerk. 
Verder is het ook mogelijk om middels een mobiele internetverbinding 
veilig te bankieren, bijvoorbeeld via het 4G- of 5G-netwerk. De 
mobiele app zet automatisch een veilige verbinding op tussen de 
smartphone/tablet en bank. Banken brengen geregeld nieuwe versies 
van hun apps uit. Gebruik altijd de laatste versie. Voor extra veiligheid 
is het van belang dat u op de smartphone een toegangscode, 
wachtwoord, vingerscan of gezichtsherkenning instelt. 

Antivirussoftware 

Windows 10 en 11 hebben van zichzelf al goede beveiliging. Toch 
installeren veel mensen liever antivirussoftware van een 
gespecialiseerde aanbieder, bijvoorbeeld Norton, McAfee, ESET, 
Bitdefender of AVG. Vaak hebben deze beveiligingsprogramma’s een 
speciale browser. Hiermee kunnen mensen veiliger internetbankieren. 
Zo’n streng beveiligde browser maakt namelijk geen contact met 
andere programma’s of apps. Gebruik deze browser om bijvoorbeeld 
naar de website van ING, ABN Amro of Rabobank te gaan. 

Deel nooit inloggegevens 

Goed om te weten is dat banken nooit naar inloggegevens vragen. 
Deel dus geen wachtwoorden, codes en andere persoonsgegevens 
zodra daar via een e-mail, sms-bericht of telefoonoproep om wordt 
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gevraagd. Soms lijkt het alsof je een e-mail van de bank ontvangt, 
maar blijkt die in werkelijkheid afkomstig van een oplichter. Deze e-
mail lijkt net echt, omdat het bericht is opgemaakt in de huisstijl van 
de bank. De fraudeur probeert mensen bijvoorbeeld via een link naar 
een valse inlogpagina te lokken. Dit noemt men phishing. Wees 
hiervoor op uw hoede en klik in een e-mailbericht van uw ‘bank’ nooit 
een link aan. Open ook geen bijlage van een verdacht e-mailbericht. 

Telefonische oplichters 

Brutale oplichters doen zich soms voor als een medewerker van de 
bank. Zij bellen nietsvermoedende klanten op en vertellen 
bijvoorbeeld een overtuigend verhaal dat het geld niet veilig op de 
rekening staat. Het zogenaamde advies luidt dan meestal om het geld 
zo snel mogelijk naar een andere rekening over te maken. Soms 
willen ze hiermee ‘helpen’ door de computer op afstand over te 
nemen. Dat kan met een speciaal programma. Trap er niet in, want 
het doel van deze oplichters is om geld naar hun eigen (buitenlandse) 
rekening door te sluizen. 

Banken bellen hun klanten nooit op om geld naar een andere 
rekening over te maken. Ook vragen zij niet naar inloggegevens, 
pincodes, betaalpassen of ID-bewijzen. Beëindig bij de geringste 
twijfel direct het telefoongesprek. Bel de bank vervolgens zelf op om 
de betrouwbaarheid te controlerenVeiligheidsmaatrelen banken 
Banken houden de veiligheid van hun websites en apps nauwlettend 
in de gaten. Zo accepteren financiële instellingen alleen sterke 
wachtwoorden. Daarnaast is er bij de inlogprocedure van banken een 
extra beveiligslaag ingebouwd. Logt een ING-klant bijvoorbeeld op de 
banksite in, dan is het noodzakelijk om de aanmelding in de app op 
een smartphone te bevestigen. ABN Amro (e.dentifier) en Rabobank 
(Random Reader) reiken daarnaast elektronische paslezers aan hun 
klanten uit. In combinatie met de pinpas en pincode kunnen 
rekeninghouders zich hiermee bij de banksite identificeren. Dergelijke 
veiligheidsmaatregelen zijn misschien niet zo gebruiksvriendelijk, 
maar ze vervullen wel een belangrijke functie. Namelijk om uw 
zuurverdiende centen zo goed mogelijk te beschermen! 

 

 

https://www.seniorweb.nl/artikel/alles-wat-u-moet-weten-over-phishing
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ACTIE : LID WERFT LID 
 
 

De KBO afd. Wateringen gaat 
dit jaar van start met een 
nieuwe actie: Lid werft lid! 
 

Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De 
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin. 
 
Heeft u een nieuw lid aangebracht, dan ontvangt u van onze afdeling 
een leuke attentie. 
 
Geef na het lezen uw Magazine en de Nieuwsbrief van de KBO afd. 
Wateringen aan iemand die nog geen lid is. 
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of 
activiteit van onze afdeling. 
Samen zetten we zo onze KBO opnieuw op de kaart. 
Samen hebben we oog voor alle senioren! 
 
Voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per 
jaar: 
 - 10 x per jaar een Magazine  
 - Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen! 
 - Diverse activiteiten ( 2x per week) zoals klaverjassen, bridgen,     
   biljarten, creativiteit, dagtochten, vakantieweek, kaartweekend,        
   klaverjasmarathon en bijeenkomsten dichtbij huis. 
 - Aandacht voor eenzaamheid onder senioren. 
 - Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea. 
 - Korting rijbewijskeuring. 
 - Hulp bij het invullen van belastingaangifte. 
 - Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur. 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN 
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Kopij Nieuwsbrief  

Kopij voor Nieuwsbrief nr. 6-2022 – voor 15 juni 2022 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3.  

 

 

Postzegels 

Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze 
artikelen ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren 
op de soosmiddagen of bij onderstaande adressen.   

 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel: 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel: 0174-219623 
 

Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 

 

 

Verhuizen: 

 

Wilt u een naam- of adreswijziging 
doorgeven, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de  
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 SG 
Wateringen Tel: 0174-293038 

 
 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Het is niet overal 

zomer waar de 

zon schijnt  
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Bestuur 

A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
C.H.M. van Rossum Broch lid   06-49594140 
C.J.W. Grolleman   lid   06-45428127 
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
Bridge 
 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel nr.: 06-
38404547, of per email:ettyjandekok@gmail.com 
 
Bij afwezigheid van Jan de Kok kunt u berichten doorgeven aan 
Kees Grolleman, telefoon 06-45428127.(voor bevestiging) 
kees.grolleman@gmail.com  U bent pas officieel afgemeld als u een 
bevestiging van een van beide heren hebt ontvangen. 
 
Invallers 
 
Guus Nederpelt   A-B-C lijn 0174-293595 
Willy vd Meer   A-B lijn 06-37323713 
Trees Nederpelt    0174-293595 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294  
  
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Cees Duynisveld tel: 0174-296821 
0610770400   
 
Klaverjassen:  
Contactpersoon Hilda en Piet Pool Tel: 0174-292024  
email: pool46@caiway.nl 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@

